Diseases of common bean
Phaseolus vulgaris L.
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Bacteria
Baterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum sp.
Bean rust
Uromyces appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter
Ascochyta leaf spot
Ascochyta sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Leaf spot
Phyllosticta sp.
Dark leaf spot
Helminthosporium sp.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Rhizoctonia fruit rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Rhizoctonia stalk rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
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Powdery mildew [Leveillula]
Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon
Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Rhizopus rot
Rhizopus sp.
Nematodes
Cyst nematode
Heterodera sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematode [Mediterranean]
Pratylenchus mediterraneus Corbett
Cyst nematode of clover
Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart
Viruses and viroids
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Bean common mosaic
Bean common mosaic (BCMV) Potyvirus
Tomato yellow leaf curl
Tomato yellow leaf curl (TYLCV) Begmovirus
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